











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	تاريخ مدينة دمشق
	الجزء السادس والستون
	من سمي بكنيته
	أبو أحمد بن علي الكلاعي الشامي الدمشقي من أهل دمشق
	أبو الأبرد الدمشقي
	أبو الأبطال
	أبو ابراهيم الدمشقي
	أبو الأبيض العبسي الشامي
	أبو أحيحة القرشي
	أبو الأزهر
	أبو الأخضر
	أبو اسماعيل
	أبو الأسود البيروتي
	أبو أسيد بالفتح ويقال أبو أسيد بالضم الفزاري
	أبو أوس
	أبو أمية الشعباني
	أبو أمية الثعلبي
	أبو إياس الليثي
	أبو أيوب
	أبو أيوب الدمشقي
	أبو أيوب
	أبو بردة بن عوف الأزدي
	أبو البختري
	أبو بشر التنوخي
	أبو بسرة الجهني
	أبو بردة
	أبو بشر المروزي
	أبو بشر الكلاعي
	أبو بشر
	أبو بكر بن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري
	أبو بقية
	أبو بكر بن سعيد الأوزاعي
	أبو بكر بن حنظلة العنزي
	أبو بكر بن بشر القرشي
	أبو بكر بن سليمان بن أبي السائب القرشي الدمشقي
	أبو بكر بن عبد الله بن حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود القرشي����������������������������������������������������������������������������
	أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن�������������������������������������������������������������������������
	أبو بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك الأنصاري
	أبو بكر بن عبد الله الأسوار بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان�����������������������������������������������������������������
	أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هثام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر
	أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي
	أبو بكر بن عبد الواحد بن قيس الأفطس
	أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف
	أبو بكر بن عتيق بن عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان
	أبو بكر بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي
	أبو بكر بن يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي
	أبو بكر البيروتي
	أبو بكر الكلبي العابد
	أبو بكر
	أبو بكر الصيداوي
	أبو بكر بن يزيد بن أبي بكر بن يزيد بن معاوية الأموي
	أبو بكر الشبلي
	أبو بكر الوراق الصوفي
	أبو بكر الجصاص البصري الصوفي
	أبو بكر الدمشقي
	أبو بكر بن عريف الأفكاني
	أبو بكر الزعفراني
	أبو بكر بن العطار الداراني
	أبو بكر القلانسي
	أبو بكر السمرقندي الفقيه الحنفي المعروف بالظهير
	ابن تجراة الكندي
	أبو بكر الواسطي الصوفي
	أبو بكر بن الفريابي
	أبو تميمة مولى بني مروان الأموي
	أبو ثابت الدمشقي
	أبو توبة المصري
	م أبو الثريا الكردي
	أبو ثعلبة الخشني صاحب النبي
	أبو الجراح الغساني
	أبو الجعد السائح
	أبو جعفر الصاحي
	أبو جعدة القرشي مولاهم دمشقي
	أبو جعفر الخراساني الشافعي
	أبو جعفر بن بنت أبي سعيد الثعلبي���������������������������������������
	أبو جعفر بن بحبري
	أبو جعفر الطبري
	أبو جعفر بن ماهان الرازي
	أبو جعفر الحداد الصوفي
	أبو جعفر الدمشقي
	أبو الجعيد
	أبو جلتا البهراني حمصي
	أبو الجلد التميمي
	أبو جميل القدري
	أبو الجماهر لقب واسمه أبو محمد بن عثمان
	أبو جميع بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص����������������������������������������������������������������������������
	أبو جندل بن سهيل
	أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية
	أبو جندل العامري اسمه العاص بن سهيل
	أبو الجودي اسمه الحارث بن عمير
	أبو الجهم بن أبي كنانة الكلبي
	أبو الجنوب المؤذن المؤدب مؤذن الضحاك بن قيس
	أبو الجهم بن حذيفة العدوي اسمه عبيد
	أبو الجلاس العبدري
	أبو حاتم بن حبان البتسي اسمه محمد بن حبان
	أبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس الحنظلي
	أبو حارثة أظنه بن عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري�������������������������������������������������������������������
	أبو الحارث بن الحسن بن يحيى الخشني البلاطي
	أبو الحارث بن أبي عطية
	أبو حازم الأسدي بن الخناصري
	أبو الحارث الأولاسي فيض بن الخضر
	أبو الحارث الصوفي
	أبو الحارث بن أبي العجل
	أبو حامد الجرجاني اسمه أحمد بن علي بن اسحاق
	أبو حازم الأعرج اسمه سلمة بن دينار
	أبو حديرة ويقال أبو حديرج ويقال أبو حدير الجذامي ويقال الأجذمي
	أبو حرب اليماني المبرقع الذي زعم أنه السفياني
	أبو حرة الحجازي
	أبو حريش الكناني
	أبو حزابة اسمه الوليد بن حنيفة
	أبو حسان بن حسان البسري أخو أبي عبيد محمد بن حسان
	أبو الحسن بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد������������������������������������������������������������������������
	أبو الحسن بعض أخوان أبي الميمون بن راشد
	أبو حسان الزيادي اسمه الحسن بن عثمان تقدم ذكره في حرف الحاء
	أبو الحسن الأطرابلسي حدث عن أبي عتبة أحمد بن الفرج الحجازي الحمصي
	أبو الحسن الأعرابي الصوفي
	أبو الحسن التهامي الشاعر اسمه علي بن محمد
	أبو الحسن الدمشقي
	أبو الحسن المعاني
	أبو الحسن بن حفص
	أبو الحسن الدويدة
	أبو الحسين بن أحمد بن الطيب النصيبي الفقيه المعروف بالحكاك
	أبو الحسين بن بنان المصري الصوفي
	أبو الحسنين بن عمرو بن محمد السلمي الداراني
	أبو الحسين
	أبو الحسين بن حريش
	أبو الحسين الرائق المري الشاعر
	أبو حفص الدمشقي
	أبو حفص الدمشقي
	أبو الحكم الدمشقي
	أبو الحكم بن أبي الأبيض العبسي
	أبو حلحة بن الرداد الشاعر
	أبو حلحة الفزاري
	أبو الحكم ويقال أبو الحكيم بن الرداد الفزاري
	أبو حلخان الصوفي
	أبو حمزة الخرساني الصوفي
	أبو حمزة البغدادي
	أبو حمل الكلبي
	أبو حملة
	أبو خالد الحرسي
	أبو خالد الدمشقي
	أبو حيي الأذرعي
	أبو خالد القصاع
	أبو خالد الفارسي
	أبو خداش بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي�����������������������������������������������������������������������
	أبو خرسان بن تميم الفارسي
	أبو الخير الأقطع التيناتي
	أبو الخطاب
	أبو دوس الأشعري
	أبو ذر الغفاري
	أبو ذر البعلبكي
	أبو ذؤيب الهذلي
	أبو الذكر
	أبو الذيال
	أبو راشد الخولاني
	أبو راشد الحبراني
	أبو الربيع الدمشقي
	أبو الرباب القشيري
	أبو الرجاء مولى أبي قلابة اسمه سلمان تقدم ذكره في حرف السين
	أبو رجاء بن أخي أبي ادريس الخولاني�����������������������������������������
	أبو رجاء الدمشقي
	أبو الرضا الصياد العابد
	أبو الرضا بن النحاس الحلبي
	أبو روح
	أبو روق الدمشقي
	أبو رويحة الخثعمي
	أبو الروم بن عمير
	أبو ريحانة الصحابي
	أبو ريحانة الجمحي
	أبو زبيد الطائي
	أبو الزبير
	أبو الزاهرية
	أبو زائد
	أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي
	أبو زرارة الحكمي
	أبو الزبير الدمشقي
	أبو زرعة اللخمي
	أبو زرعة الرازي
	أبو زرعة السيباني
	أبو زرعة الدمشقي الصوفي
	أبو زرعة الدمشقي
	أبو زرعة الجنبي
	أبو زرعة الحاجب
	أبو الزعيزعة
	أبو زكار الزاهد
	أبو الزهراء القشيري
	أبو الزناد
	أبو زياد أو أبو ثابت أو ثابت
	أبو زياد مولى آل دراج الجمحي
	أبو زياد
	أبو زيد الأسدي ويقال الأردي
	أبو زياد السفياني
	أبو زياد
	أبو زيد الدمشقي
	أبو زيد
	أبو زيد الأعمى
	أبو زيد الغساني الدمشقي
	أبو ساسان الرقاشي
	أبو سباع
	أبو الساكن
	أبو سبرة النخعي كوفي
	أبو سبرة الهذلي
	أبو سعد بن أبي فضالة الأنصاري
	أبو سريحة
	أبو سعد الحمصي
	أبو سعد ويقال أبو سعيد الزرقي
	أبو سعيد الخدري
	أبو سعيد المعيطي مولاهم
	أبو سعيد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي
	أبو سعيد الرعيني
	أبو سعيد الساحلي
	أبو سعيد الساحلي الجبيلي
	أبو سعيد البجلي
	أبو سعيد بن محمد
	أبو سعيد الحراني الصوفي
	أبو سعيد الصوفي
	أبو سفيان بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي
	أبو سفيان
	أبو سفيان بن أبي بكر بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي
	أبو سفيان بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي�����������������������������������������������������������������
	أبو سفيان بن عبد اللخ بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي
	أبو سفيان بن عتبة الأعور بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي
	أبو سفيان بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي
	أبو سفيان بن عبد الله بن أبي سفيان بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن��������������������������������������������������������������������������
	أبو سفيان العتبي ويقال القيني
	أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
	أبو سلمة الصنعاني
	أبو سلمة العاملي
	أبو سلمى راعي النبي
	أبو سليمان الحرستاني ويقال الخراساني
	أبو سليمان القرشي العامري ثم البسري
	أبو سليمان العنسي
	أبو سمال الأسدي
	أبو سنان القسملي
	أبو سنان الدمشقي
	أبو سليمان الداراني
	أبو السمراء الغساني
	أبو سليمان السعدي المفسر
	أبو سهيل
	أبو سيار
	أبو سهيل الأصبحي
	أبو سلام الحبشي
	أبو سهل ويقال أبو سهيل الأسود
	أبو شبيب
	أبو شراحيل
	أبو الشعثاء القشيري
	أبوالشعثاء
	أبو شريف الأسدي
	أبو شعيب الحضرمي
	أبو شمر بن أبرهة بن الصباح بن لهيعة بن شيبة بن مرثد بن ينكف بن ينوف��������������������������������������������������������������������������
	أبو شيبان العبسي ويقال مولى بسر بن أبي أرطأة والد إبراهيم بن أبي شيبان
	أبو شيبة الخدري
	أبو شيبة
	أبو شيبة
	أبو شيخ بن الغرق التميمي
	أبو الصالحات
	أبو صالح الأشعري
	أبو صالح الجسريني
	أبو صالح
	أبو صالح الدمشقي
	أبو صالح بن جميع الصيداوي
	أبو صالح المتعبد
	أبو الصباح بن سوادة
	أبو صفوان بن علقمة الرعيني
	أبو صفوان الأموي
	أبو الصلت أو والد الصلت المروزي التوذي
	أبو ضمرة الليثي
	أبو طالب بن عبد مناف وقيل شيبة بن عبد المطلب شيبة الحمل بن هاشم
	أبو طالب الجعفري الفقيه
	أبو طاهر الدمشقي
	أبو طالب الدمشقي
	أبو طالب بن عبد الرحيم الجعفري الهمذاني
	أبو طاهر الدمشقي
	أبو طعمة مولى عمر بن عبد العزيز
	أبو طلحة الأنصاري
	أبو طفيل
	أبو ظبية السلفي ثم الكلاعي الحمصي سمع عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل
	أبو الطيب الوراق
	أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر تقدم ذكره في حرف العين
	أبو الطيب بن عبد الصمد

	الفهرس





